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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف بهبود مهارتهای اجتماعی از راه بازیهای گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران
مورد بررسی قرار گرفت .در روش نیمه آزمایشی حاضر ،با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل ،از
طریق نمونهگیری تصادفی ،از میان  311کودک  1-6ساله مهدکودک و مرکز پیشدبستانی واقع در منطقه 2
شهر تهران 11،کودک با مهارتهای اجتماعی پایین ،انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 31نفر) و کنترل (31
نفر) جایگزین شدند .هوش هیجانی مادران آنها نیز سنجیده شد .برای ،آموزش مهارتهای اجتماعی ،اعضای
گروه آزمایش به مدت  31جلسه در بازیهای گروهی شرکت کردند .ابزارهای پژوهش شامل :پرسشنامه
مهارتهای اجتماعی محققساخته و پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ بود .دادههای پژوهش با آزمون
تحلیل کوواریانس ،پردازش شدند .نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی از راه بازیهای گروهی
در کودکان پیشدبستانی بر بهبود مهارتهای اجتماعی ( )p>1/13آنها مؤثر است .و آموزش مهارتهای
اجتماعی با کنترل هوش هیجانی مادران ()p>1/11بر بهبود مهارتهای کودکان مؤثر نیست .همچنین،
یافتههای جانبی با استفاده از آزمون  tدو گروه مستقل حاکی از آن بودند که دخترها در پسآزمون
( )P<1/11در مقایسه با پسرها و کودکان  6ساله در پسآزمون ( )P <1/11در مقایسه با کودکان  1ساله از
مهارتهای اجتماعی بیشتری برخوردارند .همچنین نتایج آزمون واریانس تک متغیره نشان داد تحصیالت
مربیها نیز تأثیری بر مهارتهای اجتماعی کودکان ندارد( .در پیشآزمون  ،f=1/1333در پسآزمون
)f=3/111
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مقدمه
باندورا )3396( 3در دیدگاه یادگیری اجتماعی معتقد است وقتی فرد رفتاری را از دیگران
مشاهده میکند ،نتایج آن را نیز مشاهده میکند .اگر نتایج ،مورد پذیرش او بود ،آن رفتار
را انجام میدهد .چرا که انسان به صورتی پویا ،پردازشکنندهی اطالعات ،حلکننده مسائل
و باالتر از همه موجودی اجتماعی است .در واقع ،بیشتر یادگیریهای ما دربرگیرندهی سایر
افراد در موقعیتهای اجتماعی است .لذا ،یادگیری مهارتهای اجتماعی 2بخش ضروری
زندگی هر فرد است( .بهپژوه3191 ،؛ سیف .)3131 ،مهارتهای اجتماعی ،رفتارهای انطباقی
و اکتسابی است که ،به فرد کمک میکند تا با افراد ،روابط متقابل داشته باشد ،واکنشهای
مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارند ،اجتناب ورزد .بهعبارتدیگر ،این
مهارتها ،خزانههای رفتار ،اعمال و راهبردهای یک فرد در تعامل با دیگران هستند( .وهاب،
شهیم ،جعفری و اوریادی زنجانی .)3133 ،با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای مهارتهای
اجتماعی اکتسابی بودن آن است (ملکشاهی و فرهادی )3197 ،آموزش مهارتهای اجتماعی
باید از سنین کم و همزمان با شروع اولین تعامالت فرد آغاز شود؛ لذا زمان پیشدبستانی
بهترین زمان برای شکلگیری این تعامالت است (یزد خواستی)3131 ،؛ زیرا کودکان بدون
رشد اجتماعی قادر به انجام وظایف خود در مقابل دیگران نیستند (یزدانی پور و یزد خواستی،
.)3133
برای کودکان پیشدبستانی ،ضروری است که مهارتهای ارتباطی ساده مثل لبخند
زدن ،تماس چشمی ،گوش دادن و همکاری را بیاموزند .به دست نیاوردن این مهارتها برای
کودکان ،باعث خطرات اجتماعی بزرگی در دورههای بعدی میشود .مشکالت اجتماعی
کودکان در دوره پیش از دبستان ،آنان را به انواع اختالالت رفتاری سوق داده و نگرش آنان
را نسبت به همساالن و کارکرد تحصیلی تحت تأثیر قرار میدهد .شناخت بهموقع و آموزش
مهارتهای ارتباطی در محیط خانواده و آموزشی و تعامل میان این دو میتواند آنان را به
سمت رفتارهای مثبت اجتماعی سوق دهد .کودکان دارای مهارتهای اجتماعی مناسب ،در
پایداری روابط ،اطاعت از قوانین و مهار احساسات منفی خود موفقترند (یاخچی بیگلو،
حاجلو و یاخچی بیگلو .)3133 ،در همین راستا ،کریمی ،کیخاونی و محمدی ( )3193در
1. Bandoura
2. social skills
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مطالعهای بر روی  31دانشآموز دختر و پسر پایههای سوم ،چهارم و پنجم دبستان نشان دادند
آموزش مهارتهای اجتماعی باعث کاهش اختالالت رفتاری دانش آموزان دختر و پسر
میشود.
هر روز برشمار کودکانی که در ارتباط با دیگران مشکل دارند افزوده میشود .برخی
کودکان دستخوش ترس از برخوردهای اجتماعی و کمروییاند .برخی دیگر هنگام ورود به
جمع نمیدانند که چه بگویند و چگونه رفتار کنند و احساس ناتوانی برای گفتگو و همکاری
با دیگران دارند .همه این عوامل باعث شیوع انزوای اجتماعی و طرد از اجتماع خواهد شد
(لیوارجانی ،گل محمدنژاد و شهانقی .)3199 ،انزوای اجتماعی عالوه بر مشکالت روانی،
احتمال کسب نمرات پائین ،اخراج شدن از مدرسه و اعتیاد به مواد مخدر ،طرد شدن توسط
همساالن ،گوشهگیری ،جرم و جنایت را افزایش میدهد .همچنین ،آمارها نشان میدهد که
 31تا  31درصد کودکان پس از ورود به دبستان دچار انزوای اجتماعی هستند ( پورتال
بیتوته )3132 ،بنابراین ،اگر کودکان در سنین پایین (زمان پیشدبستانی) رفتارهای مناسب
اجتماعی را فرابگیرند میتوانند در جامعه ،عقاید خود را بیان نموده و با دیگران ارتباط
مناسب برقرار کند و مورد محبوبیت اطرافیان خود قرار گیرند و در کارهای اجتماعی موفقتر
باشند .در صورت عدم برخورداری از این رفتارها ،قادر به برقراری رابطه متقابل اجتماعی و
تعامل با دیگران نیستند؛ بنابراین ،این دوره از نظر دستیابی به رفتارهای اجتماعی بسیار حائز
اهمیت است (لیوارجانی و همکاران.)3199 ،
یکی از روشهایی که برای ارتقای مهارتهای اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد
بازیهای گروهی است؛ بازیهایی که دارای دو یا چند نفر شرکتکننده و قوانین است و از
سن  1سالگی شروع میشود .آموزش مهارتهای اجتماعی از راه بازیهای گروهی بهنوعی
ارائه الگو برای کودک است زیرا کودکان بسیاری از مفاهیم و مهارتهای اجتماعی را
که در بزرگسالی به آنها احتیاج دارند ،در بازی کردن فرامیگیرند .کودکانی که کمتر
به بازیهای گروهی میپردازند ،دارای مشکالت زیادی در تعامالت اجتماعی خود
ازجمله :برهم زدن بازی همساالن ،عدم برقراری ارتباط با دیگران هستند .کودکانی که
بتوانند در بازیهای گروهی عضو مفیدی باشند ،در زندگی اجتماعی به رضایت خاطر باالیی
میرسند .لذا در صورت طراحی فعالیتهای آموزشی بازی محور ،میتوان مهارتهای

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال سیزدهم ،شماره چهل و سوم ،بهار 69

49

اجتماعی کودکان را افزایش و تقویت نمود (یزدانی پور و همکاران3133 ،؛ لیوارجانی و
همکاران.)3199 ،
بر اساس دیدگاه یادگیری اجتماعی ،کودکان در پنجسالگی توانایی درک بهتر افکار و
احساسات دیگران (افزایش توانایی همدلی) ،لذت از بازیهای گروهی و پایدار بودن گروه
دوستان یا همساالن ،افزایش مشارکت و همکاری در بازیهای گروهی ،عالقه به فعالیتهای
گروهی و اجتماعی و رعایت بیشتر قوانین و مقررات ،شروع بازیهای تقلیدی و عالقهمند
شدن کودک به بازی کردن نقش دیگران (ایفای نقش) ،کاملتر شدن هماهنگی جسمانی
مییابند؛ آنها از کارهای پرتحرک لذت میبرد و فعال است و بازیهای پر سروصدا را
دوست دارد (یگانه3131 ،؛ سیادت ،جدیدی)3131 ،
از نظر رشد اجتماعی کودکان در ششسالگی ،میتوانند برای مدت بیشتری به بازی
خود ادامه دهند؛ زیرا در این سن رعایت قوانین بازیهای جمعی برای کودکان پذیرفتهتر
است .آنها در سنی هستند که دوست دارند سرگرمیهای بزرگترها را تقلید کنند؛
عزتنفس بهتدریج در آنها پدیدار میگردد که نباید اجازه داد این ویژگی به خودنمایی و
خودپرستی مبدل شود؛ در بازیهای گروهی پختهتر عمل میکنند (عابدین پور3132 ،؛
قدمپور ،شهبازی راد ،محمدی ،عباسی.)3131 ،
پژوهشهای انجامشده در زمینه اثربخشی بازی بر بهبود مهارتهای اجتماعی بر روی
جمعیتهای مختلف به کارایی این روش اشاره نمودهاند .یزدانی پور و همکاران ( )3133در
پژوهشی بر روی کودکان پیشدبستانی  6-7ساله شهر اصفهان به این نتیجه دست یافتند که
بازیهای گروهی میتواند به گونههای مؤثر ،مهارتهای اجتماعی کودکان دختر
پیشدبستانی را افزایش دهد .سهرابی ( )3131نیز در پژوهش خود بر روی دانش آموزان
دختر پایه پنجم ابتدایی شهر تهران نشان داد که بازیهای گروهی مهارتهای مربوط به
همکاری و برقراری ارتباط میان فردی دانش آموزان دختر را افزایش میدهد .این یافتهها با
یافتههای ،خدا مراد ( )3193و هستی ( )3133نیز همسو است .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که بازیهای گروهی بر رشد مهارتهای اجتماعی هم کودکان  1-1ساله و هم دانش
3
آموزان پایه اول ابتدایی مؤثر است .در پژوهشی که توسط کاپرالوس و لی و گری وبرتا

1. Kapralos & Lee & Gre & Berta
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( )2131انجام شد ،نتایج حاکی از آن بودند که بازیهای گروهی بهعنوان ابزار مهمی برای
آموزش تعامالت اجتماعی محسوب میشوند.
در پژوهش دیگری که توسط استانتون -چاپمن و جامیسون و دنینگ )2119( 3انجام
گرفت ،نتایج نشان دادند که فعالیتهای گروهی مثل بازیهای گروهی و تعامالت بین فردی
بر بهبود روابط افراد مؤثر است .همچنین ،این یافتهها با یافتههای استانتون -چاپمن واسنل

2

( )2133همسو میباشد .آنها در پژوهش خود نشان دادند که بازیهای گروهی از قبیل
تعامل با همساالن بر فعالیتهای اجتماعی و کنشهای بین فردی مؤثر واقع میشود .یافتههای
پژوهش برون ،ادوم ،مک نل و راسل )2119( 1نیز حاکی از آن است که کودکان با دریافت
آموزشهای گروهی و بازی با همساالن جایگاه باالیی در تعامالت اجتماعی به دست
میآورند و بالطبع نگرش مثبتی به این تعامالت پیدا خواهند کرد .یورن و استاگنیتی)2113( 1
در مطالعهای بر روی کودکان  1-7ساله دریافتند که رابطه مثبتی میان بازی وانمودسازی و
درگیری در فعالیتهای مدرسه و تعامل بازی گونه با همساالن وجود دارد .این یافتهها نشان
میدهد که کودکانی که در بازی مهارت دارند با همساالن خود تعامل اجتماعی بهتری داشته
و در فعالیتهای کالس نیز بیشتر درگیر میشوند.
عالوه بر بازی ،واکنشهای عاطفی مادر ،در تعیین رفتارهای اجتماعی کودک نیز از
اهمیت خاصی برخوردار است .در واقع ،مادر بهعنوان مدیر احساسات ،مرجع ثبات عاطفی
در کودک و نخستین فردی که با کودک ارتباط دارد ،میتواند بر شکلگیری روابط
اجتماعی او تأثیر بگذارد .مادر نخستین گذرگاه کودک به زندگی اجتماعی است .بر اساس
دیدگاه روانشناسی رشدنگر ،دلبستگی کودک با مادر اساس سازگاری اجتماعی اوست .اگر
شیوه فرزند پروری مادر در چند ماه اول زندگی ،به صورتی باشد که فرزندش را بهصورت
دلبسته ایمن پرورش دهد ،بسیاری از مشکالتی که افراد در بزرگسالی مانند ،ناسازگاری
زناشویی ،طالق ،برقراری ارتباط با دیگران ،عقبافتادگی تحصیلی تجربه میکنند ،نخواهند
داشت .روابط دلبستگی نقش بسیار مهمی در احساس امنیت دارد و برای کودکان ،این رابطه
ابتدا با مادر برقرار میشود (شعیبی3132 ،؛ طرازجانی.)3193 ،
1. Stanton-Chapman & Denning & Jamison
2. Stanton- Chapman & Snell
3. Brown & Odom & McConnell & Rathel
4. Uren & Estageniti
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تجربیات اولیه کودک با مادر موجب میشود تا او فرصتهای محیطی خود را به
حداکثر برساند و روابط اجتماعی حمایتی خود را شکل دهد .در واقع ،یک رابطه دلبسته
ایمن با مادر میتواند عملکرد و شایستگی را در روابط اجتماعی کودک تسهیل نماید.
افزایش احساس امنیت کودک در ارتباط با مادر ،به او اجازه میدهد تا از تجربهی درونی
خود بیرون بیاید و بتواند به شناخت بیشتری دست پیدا کند؛ خود و دیگران را درک کند و
بفهمد که رفتارش بهوسیله حاالت ،افکار ،احساسات و باورهای خودش سازمان مییابد.
دلبستگی در رابطه مادر-کودک میتواند بر رفتار ،شناخت ،هیجانات در هرزمانی از زندگی
تأثیر بگذارد .شکست در برقراری دلبستگی مناسب با والدین با ناتوانی کودک در برقراری
روابط اجتماعی در دوران بزرگسالی همراه است .یکی از عواملی که نشاندهنده کیفیت این
رابطه عاطفی است ،هوش هیجانی 3مادر در روابط هیجانی و اجتماعی خود با کودک است.
(طرازجانی3193 ،؛ شعیبی 3132 ،و طالبزاده.)3193 ،
به گفته سیف (3131؛ نقل از سالووی و مایر ،3331 ،2ص  )113هوش هیجانی":توانایی
فرد در نظارت بر احساسها و هیجانهای خود و دیگران بهمنظور متمایز ساختن آنها از
یکدیگر و استفاده از این اطالعات برای هدایت اندیشه و عمل خود است" .افرادی که سبک
دلبستگی ایمن دارند ،دارای هوش هیجانی باالیی بوده و میتوانند به مدیریت هیجانها

پرداخته و به تصمیمگیریهای مؤثر در زندگی دست زده و توان مقابله با تنیدگیها را بهطور
اثربخش داشته باشند (شعیبی)3132 ،؛ بنابراین ،اینکه زن در چه مرتبهای از هوش هیجانی
قرار داشته باشد ،بهطور یقین ،در انتقال مؤلفههای آن نقش مؤثری دارد .به این معنا مادری
که از خصوصیات مطلوبی همچون استقالل ،حرمت نفس ،قاطعیت دربیان عقاید و احساسات
خود برخوردار است ،روش تربیتی مناسبی در جهت کارآمدی و موفقیت زندگی فردی و
اجتماعی فرزندان اتخاذ میکند (حسینی حسینآباد.)3191 ،
ماهونی )2131( 1در پژوهش خود با عنوان بررسی نقش سرمایه هیجانی مادران در
مدرسه و زندگی کودکان نشان داد باال بودن هوش هیجانی والدین ،بهویژه مادر میتواند از
فرزندان آنها در موقعیتهای مهم زندگی حمایت کند و یک تجربه مثبت از صمیمیت با

1. emotional intelligence quotient
2. Solovy & mayeer
3. Mahoney
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دیگران و موفقیت تحصیلی برای کودکان فراهم کند .نتایج پژوهشهای رینالدی و هوی

3

( )2132و باگنر وایبرج )2117( 2حاکی از آن است که :نفوذ ویژگیهای مادران بر گسترش
رفتار فرزندان تأثیرگذار است و تقویت هوش هیجانی در مادران بهعنوان یک مؤلفه
روانشناختی ،پیشبینی کننده خوبی برای رفتارهای اجتماعی سازگارانه و تعامالت اجتماعی
کودکانشان در نظر گرفته میشود .مادران عامل مهمی در کاهش مشکالت ارتباطی و بهبود
تعامالت اجتماعی کودکان به شمار میآیند .در پژوهشی امرایی و حسنزاده )2133( 1نیز
نشان دادند که ویژگیهای بارز مادران ازجمله هوش هیجانی آنها بر تعامل اجتماعی
فرزندانشان مؤثر است .در پژوهشی دیگر که از سوی النداحی وریسر ولوجی )2116( 1انجام
گرفته نتایج حاکی از آن بودند که کار بر روی والدین و تقویت مهارتهای آنها بر بهبود
مشکالت رفتاری فرزندان تأثیرگذار است .در حقیقت ،مادران بهعنوان یک فرد تأثیرگذار
میتوانند به بهبود مهارتهای اجتماعی فرزندان خود کمک کنند.
صید ( )3199در پژوهشی بر روی کودکان  1-6ساله پیشدبستانی به این نتیجه
دستیافت که :بین هوش هیجانی مادران با مهارتهای اجتماعی کودکان پیشدبستانی
رابطهی معناداری وجود دارد .در مطالعهای دیگر ،مشهدی ( )3131بر روی کودکان  6ساله
نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش سطح هوش هیجانی و مؤلفههای آن
در کودکان  6ساله تأثیرگذار نیست.
عالوه بر تأثیر مادر ،مراکز پیشدبستانی نیز در آموزش هنجارها و ارزشها به فرزندان
دخالت دارند .مهدکودک ،برای بچهها عموماً جذابیتی بیش از خانه دارد .بهعبارتدیگر،
تأثیرپذیری کودکان در مهدکودک و از مربیان بهمراتب بیشتر از خانه و خانواده است؛
بنابراین ،والدین و مربیان ،بهعنوان مهمترین منابع اطالعات درباره رفتار اجتماعی و هیجانی
کودکان محسوب میشوند؛ که جمعآوری اطالعات از آنها با رتبه گذاری مربی برای
دستیابی به تصویری کاملتر از رفتار اجتماعی کودکان کمککننده و ضروری است
(مفیدی .)3196 ،از اینرو پژوهش حاضر در مرکز پیشدبستانی و با جمعآوری اطالعات
درباره رفتارهای اجتماعی کودکان از مربیان انجام میگردد.
1. Rinaldi & Howe
2. Bagner & Eybreg
3. Amrai & Hassanzadeh
4. Lundahl & Risser & Lovejoy
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با توجه به اهمیت مهارتهای اجتماعی در دوران کودکی که پژوهشهای پیشین نیز
این امر را نشان دادهاند ،هدف پژوهش حاضر ،بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان 1-6
ساله از راه بازیهای گروهی و شناخت هوش هیجانی مادران کودکان کم مهارت و ارتباط
آن با آموختن مهارتهای اجتماعی آنها است .در همین راستا ،فرضیههایی برای انجام
پژوهش در نظر گرفته شده است که عبارتاند از:
 .3آموزش مهارتهای اجتماعی از راه بازیهای گروهی در کودکان پیشدبستانی بر بهبود
مهارتهای اجتماعی آنها موتر است.
 .2آموزش مهارتهای اجتماعی با کنترل هوش هیجانی مادر از راه بازیهای گروهی در
کودکان پیشدبستانی بر بهبود مهارتهای آنها مؤثر است.

روش پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر ،به دنبال کنترل و دستکاری متغیرهای مهارتهای اجتماعی
و بازیهای گروهی است ،پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیشآزمون  -پسآزمون
با گروه کنترل 3انجام گرفته است .آزمودنیها شامل  311کودک دختر و پسر  1-6ساله
پیشدبستانی و مهدکودک واقع در منطقه  2شهر تهران و مادران آنها در سال تحصیلی -31
 3131بودند .پس از اجرای پیشآزمون مهارتهای اجتماعی از سوی مربیان مهدکودک،
برابری میانگینها و همتا کردن آزمودنیها ازنظر سن 11 ،کودک دختر و پسر در گروه سنی
 6-1ساله که مهارتهای اجتماعی آنها پایین بود؛ با نمونهگیری تصادفی ،در دو گروه
کنترل و آزمایشی گمارده شدند .هرکدام از گروهها به تفکیک شامل  31نفر بود .برای
تحلیل دادههای حاصل از آزمون مهارتهای اجتماعی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده
گردید؛ همچنین ،هوش هیجانی  11نفر از مادران گروههای گواه و آزمایش نیز سنجیده شد.
برای کنترل هوش هیجانی مادران نیز از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید؛ نتایج
آزمون تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری را ازنظر تأثیر هوش هیجانی مادران بر آموزش
مهارتهای اجتماعی گروه نمونه را نشان نداد 31 .نفر از کودکان مورد مطالعه دختر و 21
نفر از دیگر پسرها بودند 31 .نفر از نمونههای مورد مطالعه را کودکان  1ساله و  37نفر دیگر
را کودکان  6ساله تشکیل دادهاند.
1. pretest-post test raudomized group design
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طرح پژوهش :در طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل هر دو گروه آزمودنی
بار اول با یک پیشآزمون اندازهگیری شدند .بار دوم اندازهگیری هر دو گروه با پسآزمون
انجام گرفت .آزمودنیها با روش نمونهگیری در دسترس در دو گروه کنترل و آزمایش قرار
گرفتند .دوگروهی که به این شیوه تشکیل شدند ازهرجهت مشابه یکدیگر بودند و
اندازهگیری متغیر وابسته برای هر دو گروه در یکزمان و تحت شرایط یکسان انجام گرفت.
گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (آموزش مهارتهای اجتماعی) قرار گرفت ،ولی این
متغیر برای گروه دوم (کنترل) اجرا نشد.
ابزارهای پژوهش :در پژوهش حاضر ،از دو پرسشنامه مهارتهای اجتماعی
محققساخته و هوش هیجانی سیبریاشرینگ برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی کودکان و
هوش هیجانی مادران استفاده شد .پرسشنامه مهارتهای اجتماعی محققساخته با استفاده از
پرسشنامههای مهارتهای اجتماعی گرشام-الیوت ،)3339( 3احمدی-نورانی ( ،)3193رشد
اجتماعی وایلند )33113( 2و کتاب آموزش اخالق و قانون پذیری جان بزرگی ،نوری و
آگاه هریس ( )3133ساخته شده است .پرسشنامه دارای  17سؤال و  9مؤلفه ،همکاری (رفتار
توأم دو یا چند فرد جهت رسیدن به یک هدف مشترک است ،).همدلی (توانایی تطبیق خود
از منظر ذهنی با یک شخص یا چیزی بهمنظور فهمیدن احساسات) ،خودمهارگری (توانایی
پیروی از درخواست ،تعدیل رفتار مطابق با موقعیت) ،آداب معاشرت (شیوه برخورد افراد با
دیگران) ،اعتمادبهنفس (احساس خود ارزشمندی که از نسبت موفقیتهای واقعی بر
موفقیتهای ادعا شده به دست میآید) ،پرخاشگری (شامل رفتارهایی مانند داد زدن ،فحش
دادن ،کتک زدن و ،)...قانون پذیری (لزوم وجود قانون برای زندگی بهمنظور برقراری نظم
و امنیت دز زندگی اجتماعی) و جهتگیری اجتماعی (ناشی از عالقه و توجه فرد به دیگران)
است؛ که از سوی مربیان کودکان تکمیل میگردد .پاسخ سؤاالت پرسشنامه ،بهصورت 1
درجهای از نوع مقیاس لیکرت از هرگز ( )3تا همیشه ( )1درجه بندی شده است .در پرسشنامه
تمامی مؤلفهها با هم جمع میگردند که نمره باال نشاندهنده مهارت اجتماعی باال و نمره
پایین نشاندهنده مهارت اجتماعی پایین است .روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید
ذیصالح ،پس از برطرف نکردن ابهامات تعیین شد .پایایی پرسشنامه در این تحقیق با روش
1. Garsham & Olyoot
2. Vayland
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آلفای کرونباخ برای کل آن 1/93 ،و خرده آزمونها بین  1/13تا  1/73به دست آمد .طراحی
پرسشنامه مهارتهای اجتماعی توسط پژوهشگر با مطالعه منابع مختلف و در نظر گرفتن
اینکه بازیهای گروهی بهگونهای انتخاب و طراحی شوند که همه مؤلفههای پرسشنامه مورد
نظر را بهطور جداگانه بسنجند؛ این پژوهش را از سایر پژوهشهای پیشین متمایز نمود.
بازیهای طراحیشده ( 13بازی برای همه مؤلفههای پرسشنامه) به صورتی است که
موردعالقهی همهی کودکان گروه آزمایش بود و همهی کودکان در بازیها شرکت کردند
و کسی بدون فعالیت نبود.
پرسشنامه سیبریاشرینگ 3برای سنجش هوش هیجانی مادران دارای  11سؤال و  1مؤلفه
(خودآگاهی ،همدلی ،خودکنترلی ،خودانگیزی و مهارتهای اجتماعی) است پاسخ
سؤاالت بهصورت  1درجهای از نوع مقیاس لیکرت از هرگز ( )3تا همیشه ( )1درجه بندی
شده است .در نهایت ،تمامی مؤلفهها با هم جمع میگردند که نمره باال نشاندهنده هوش
هیجانی باال و نمره پایین نشاندهنده هوش هیجانی پایین است ( )11-361روایی پرسشنامه
توسط منصوری ( )3191با بررسی همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه هوش هیجانی کوپر
اسمیت 2برابر با  ،1 /61به دست آمد پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ برای کل
آن 1/91 ،و خرده آزمون ها بین  1/11تا  1/61به دست آمد.پایایی پرسشنامه مذکور نیز در
این پژوهش با روش آلفای کرونباخ برابر با  1/91به دست آمد.
برای جمعآوری اطالعات پژوهشی ،ابتدا ،نوع و گروه پژوهش در نظر گرفته شد.
بهعبارتدیگر ،ازآنجاییکه تالش پژوهش به دست آوردن تصویری از نظرات پیرامون
متغیرها بود در گروه پژوهشهای میدانی 1و از جهت شناسایی این روابط در گروه
پژوهشهای آزمایشی و از نظر هدف و نتایج در گروه پژوهشهای کاربردی 1قرار گرفت.
سپس ،بعد از مشخص شدن مهدکودک موردنظر ،پرسشنامه محقق ساخته مهارتهای
اجتماعی کودکان ،در اختیار مربیهای کودکان  1-6ساله قرار داده شد تا آنها با شناختی
که از کودکان دارند؛ پرسشنامه مذکور را تکمیل نمایند ،بدینصورت از کودکان
پیشآزمون به عمل آمد .همچنین ،بهمنظور سنجش هوش هیجانی مادران بهعنوان یکی از
1. Sibriyashering
2. Cooper esmith
3. field research
4. apilayd resaerch
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عوامل مرتبط با مهارتهای اجتماعی کودکان ،پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ در
اختیار مادران کودکان همین گروه سنی گذاشته شد تا به سؤالها پاسخ گویند .برای اجرای
پژوهش فرایندی نیز به شرح زیر انجام گرفت:
در مرحله اول ،معرفینامهای جهت انجام پژوهش از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه الزهرا صادر گردید و به مهدکودک موردنظر داده شد .با ارائه معرفینامه و اهداف
پژوهش سعی شد که همکاری مهدکودک به اهمیت پژوهش حاضر جلب گردد .در مرحله
دوم ،از بین کودکان مهدکودک و مرکز پیشدبستانی مورد نظر 311 ،کودک گروه سنی
 1-6ساله انتخاب شدند .سپس 11،کودک دختر و پسر کم مهارت با روش نمونهگیری در
دسترس پس از اجرای پیشآزمون مهارتهای اجتماعی انتخاب و بهصورت تصادفی در دو
گروه  31نفر ،آزمایشی و کنترل گمارده شدند .همچنین ،از میان مادران همان گروه سنی،
هوش هیجانی  11نفر از مادران گروههای گواه و آزمایش نیز سنجیده شد .در مرحله سوم،
برای بهبود مهارتهای اجتماعی ،کودکان گروه آزمایش در  31جلسه و در هر هفته دو
جلسه ،بازیهای گروهی طراحیشده از سوی پژوهشگر شرکت کردند .انتخاب و طراحی
هریک از بازیها که در پیوست آورده شدهاند ،پس از مطالعه منابع مختلف و جمعآوری
اطالعات ،مشورت با مربیان مهدکودک و راهنماییهای اساتید در زمینه چگونگی آموزش
مهارتهای اجتماعی از راه بازیهای گروهی انجام گرفته است .در جلسههای بازی عالوه
بر هدف اصلی (ارتقای مهارتهای اجتماعی) ،چند هدف فرعی نیز مورد توجه قرار گرفت.
اول آنکه همه کودکان باید دربازیها شرکت داشته باشند و هیچ کودکی از بازیها حذف
نشود .دوم آنکه بازیها موجب تحریک ارتباطات غیرکالمی در گروه شوند ،سوم ،در
رسیدن به اهداف بازیها همکاری اعضا بسیار ضروری و الزم است ،در آخر بازیها موجب
تفریح و سرگرمی کودکان باشد .بازیها همانطور که انتظار رفت با ویژگیهای رشدی و
سنی کودکان نیز هماهنگ بود .پژوهشگر قبل از اجرای هر بازی ،نحوه اجرای آن را
بهصورت عملی و عینی به کودکان آموزش داد .در مرحله آخر ،مدتی پس از پایان
جلسههای آموزش ،مجدداً پرسشنامه مهارتهای اجتماعی برای انجام پسآزمون توسط
مربیان کودکان هر دو گروه (گواه و آزمایش) تکمیل گردید.
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یافتههای پژوهش
جدول .1ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه بر اساس سن و جنس
وضعیت
جنس

سن

گروه ها

تعداد

درصد فراوانی

حجم نمونه

دختر

31

11/1

11

پسر

21

66/7

11

کودکان  1ساله

31

11/1

11

کودکان  6ساله

37

16/7

11

جدول فوق نشان میدهد که 31نفر( 1131درصد) از نمونههای مورد مطالعه دختر و
21نفر( 6637درصد) از آنها پسر هستند .همچنین 31 ،نفر ( 11/1درصد) از نمونههای مورد
کودکان  1ساله و  37نفر ( 16/7درصد) از آنها پسر هستند.
فرضیه  :3آموزش مهارتهای اجتماعی از راه بازیهای گروهی در کودکان
پیشدبستانی بر بهبود مهارتهای اجتماعی آنها موثر است.
جدول  .2نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس ها درگروههای آزمایش وگواه
کودکان پیش دبستانی
متغیر وابسته

F

df1

df2

سطح معنی داری

نمرات مهارت های اجتماعی کودکان

1/32

3

29

1/199

همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،از آنجایی که مقدار  Fمعنادار نیست ،پیش فرض
تساوی واریانسهای نمرات در دو گروه آزمایش کودکان پیش دبستانی ،تأیید گردیده است
(.) p =1/199
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جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان پیشدبستانی از راه
بازیهای گروهی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

باقیمانده

619/913

3

619/913

پسآزمون

2111/961

3

2111/961

منبع تغییرات

F
27/13
91/91

سطح

میزان

توان

معنیداری

تأثیر

آماری

1/113

1/11

1/33

1/113

1/71

3/11

گروه
آزمایش و
گواه

1119/371

3

1119/371

379/711

1/113

1/96

3/11

نتایج تحلیل کوواریانس (جدول  )1نشاندهنده تأثیر معنادار بازیهای گروهی بر مقیاس
کلی مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایش میباشد )P>1/13( .میزان این تأثیر  1/96است.
توان آماری  3به دست آمده است یعنی احتمال اینکه فرض صفر اشتباهاً تأیید شده باشد
وجود ندارد .بنابراین فرضیه اوّل پژوهش تأیید میگردد.
جدول  .4توزیع پراکندگی نمرات مهارتهای اجتماعی در کودکان پیشدبستانی (گروههای
آزمایش و گواه)
وضعیت
پیشآزمون

پسآزمون

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

کجی

کشیدگی

آزمایش

31

311/61

31/13

331

369

-1/137

1/963

گواه

31

311/96

33/32

321

367

-1/621

3/63

آزمایش

31

363/31

9/12

313

393

-1/179

1/172

گواه

31

311/96

33/32

321

367

1/621

3/63

همانطورکه جدول ( )1نشان میدهد متوسط نمرات مهارتهای اجتماعی کودکان در
پیشآزمون در گروه آزمایش برابر با  ،311/61انحراف معیار آن ( )31/13با کمترین نمره
( )331و بیشترین نمره ( )369و گـروه گـواه برابر با  311/96و انحراف معیـار آن ( )33/32با
حداقل نمره ( )321و حداکثر نمره ( )367است .همچنین در پسآزمون متوسط نمرات
مهارتهای اجتماعی کودکان در گروه آزمایش برابر با  ،363/31انحراف معیار آن ()9/12
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با حداقل نمره ( )313و حداکثر نمره ( )393و گـروه گـواه برابر با  311/96و انحراف معیـار
آن ( )33/32با حداقل نمره ( )321و حداکثر نمره ( )367است.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر آموزش مؤلفههای مهارتهای اجتماعی در
کودکان پیشدبستانی از راه بازیهای گروهی
F

سطح معنیداری

میزان تأثیر

توان آماری

61/17

1/113

1/71

3/11

همدلی

212/12

3

212/12

223/99

1/113

1/93

3/11

خودمهارگری

311/11

3

311/11

317/16

1/113

1/91

3/11

322/73

3

322/73

19/62

1/113

1/69

3/11

311/21

3

311/21

13/11

1/113

1/69

3/11

2/21

3

2/21

3/19

1/21

11/37

3

11/37

36/63

11/19

3

11/19

همکاری

77/111

3

77/111

مؤلفهها

معاشرت
احترام به
قانون
اعتمادبهنفس
پرخاشگری
جهتگیری
اجتماعی

گروه آزمایش و گروه گواه

آداب

منبع تغییرات

مجذورات

مجذورات

مجموع

درجه آزادی

میانگین

31/17

1/11

1/21

1/113

1/19

1/37

1/113

1/11

1/31

همانطور که جدول ( )1نشان میدهد ،تفاوت میانگین نمرات مؤلفههای مهارتهای
اجتماعی در پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب شامل (همکاری ( ،)32/9111 ،3/911همدلی
( ،)12/7111 ،26/711خودمهارگری ( ،)39/66 ،31/11آداب معاشرت (،31/311
 ،)39/3111احترام به قانون ( ،)11،17/61پرخاشگری ( )6/3،6111/111و جهتگیری
اجتماعی ( ))31/3667 ،32/3667به استثناء مؤلفه اعتمادبهنفس ( )9/1111 ،3/311در
کودکان پیشدبستانی در گروهای آزمایش و گواه در سطح  1/113معنیدار است و این
نتیجه به این معنی است که تفاوت مشاهدهشده در گروه آزمایش و گواه معنیدار است .پس
میتوان نتیجه گرفت که آموزش مؤلفههای مهارتهای اجتماعی (بهاستثناء مؤلفه
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اعتمادبهنفس) از راه بازیهای گروهی در کودکان پیشدبستانی بر بهبود مهارتهای
اجتماعی آنها مؤثر است.
فرضیه  :2آموزش مهارتهای اجتماعی با کنترل هوش هیجانی مادر از طریق بازیهای
گروهی در کودکان پیشدبستانی بر بهبود مهارتهای آنها مؤثر است.
جدول .6نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر هوش هیجانی مادران در آموزش مهارتهای
اجتماعی کودکان پیشدبستانی
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

باقیمانده

31967/369

3

31967/369

F
316/997

سطح

میزان

توان

معنیداری

تأثیر

آماری

1/113

1/91

3/11

هوش
هیجانی

311/123

3

311/123

1/23

3/61

1/11

1/21

مادران
گروه
آزمایش و

1369/761

3

1369/761

1/113

11/311

1/62

3/11

گواه

همانطور که جدول باال نشان میدهد تأثیر هوش هیجانی مادران در ایجاد تفاوت بین
نمرات مهارتهای اجتماعی در کودکان پیشدبستانی در گروهای آزمایش و گواه معنیدار

نیست ( )p < 1/11بنابراین ،تفاوت مشاهدهشده در نمرات مهارتهای اجتماعی کودکان
ناشی از آموزش مهارتهای اجتماعی از راه بازیهای گروهی است نه هوش هیجانی مادران.
لذا فرضیه دوم پژوهش رد میگردد.
جدول  .7توزیع پراکندگی نمرات هوش هیجانی مادران کودکان پیشدبستانی
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

کجی

کشیدگی

هوش هیجانی مادران

11

336/31

31/61

93

311

1/113

-1/211

همانطورکه جدول باال نشان میدهد متوسط نمرات هوش هیجانی مادران کودکان
پیشدبستانی برابر با  336/31با انحراف استاندارد  31/61محاسبه گردیده که حداقل نمره
هوش هیجانی  93و حداکثر  311میباشد.
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یافتههای جانبی-1 :آیا بین مهارتهای اجتماعی کودکان با توجه به جنسیت آنها در
پیشآزمون و پسآزمون تفاوت وجود دارد؟
جدول  .8نتایج آزمون  tمستقل در مورد مقایسه میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی کودکان دختر و
پسر
وضعیت

نتایج آزمون لوین در مورد برابری

نتایج آزمون  tاستیودنت در مورد مقایسه میانگینهای دو

واریانسهای دو گروه

گروه کودکان دختر و کودکان پسر

F

سطح معناداری

درجه ازادی

T

سطح معناداری

پیشآزمون

1/32

1/71

3/76

29

1/19

پسآزمون

1/17

1/11

2/96

29

1/119

نتایج جدول ( )9نشان میدهد در پیشآزمون تفاوت بین میانگین نمرات مهارتهای
اجتماعی کودکان دختر و پسر در پیشآزمون ازنظر آماری معنیدار نیست( .میانگین نمرات
دخترها با فراوانی  31در پیشآزمون برابر با  ،311/61میانگین نمرات پسرها با فراوانی  21در
پیشآزمون برابر با  )312/11یعنی مهارتهای اجتماعی کودکان دختر و پسر باهم یکسان
هستند sig = 1/19 ،t = 3/76 ،d.f=29( .و  )P >1/1در پسآزمون نتایج نشان میدهد.
کودکان دختر در مقایسه با کودکان پسر از مهارتهای اجتماعی بهتری برخوردار هستند.
(( )P <0/1میانگین نمرات دخترها در پسآزمون برابر با  ،367/61میانگین نمرات پسرها در
پسآزمون برابر با )312/11
-2آیا بین مهارتهای اجتماعی کودکان با توجه به سن آنها تفاوت وجود دارد؟
جدول  .9نتایج آزمون  tمستقل در مورد مقایسه میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی کودکان 5
ساله و  6ساله
وضعیت

نتایج آزمون لوین در مورد برابری

نتایج آزمون  tاستیودنت در مورد مقایسه میانگینهای دو

واریانسهای دو گروه

گروه کودکان  1ساله و  6ساله

F

سطح معناداری

T

درجه ازادی

سطح معناداری

پیشآزمون

1/11

1/16

-3/11

29

1/31

پسآزمون

1/13

1/19

2/31

29

1/11
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نتایج جدول ( )3نشان میدهد در پیشآزمون تفاوت بین میانگین نمرات مهارتهای
اجتماعی کودکان  1ساله و  6ساله از نظر آماری معنیدار نیست،t = -3/11 ،d.f=29( .
 .)P >1/1 ،sig = 1/31درواقع تفاوتی بین کودکان با توجه به سن آنها در مهارتهای
اجتماعی نیست( .میانگین نمرات کودکان  1ساله در پیشآزمون برابر با  ،313/63میانگین
نمرات کودکان  6ساله در پیشآزمون برابر با  )319همچنین ،در پسآزمون نتایج نشان
میدهد ،تفاوت بین میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی کودکان  1ساله و  6ساله از نظر
آماری معنیدار است .)P <1/1 ،sig = 1/11 ،t = 2/31 ،d.f=29( .عملکرد مهارتهای
اجتماعی کودکان  6ساله بهتر از کودکان  1ساله است( .میانگین نمرات کودکان  1ساله در
پسآزمون برابر با  ،317/31میانگین نمرات کودکان  6ساله در پسآزمون برابر با )373/76
-1آیا بین مهارتهای اجتماعی کودکان با توجه به تحصیالت مربیها تفاوتی وجود
دارد؟
جدول .11نتایج آزمون واریانس تک متغیره درزمینه تأثیر تحصیالت مربی بر مهارتهای اجتماعی
کودکان
وضعیت

پیشآزمون

پسآزمون

گروهها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

بین گروهی

1/1326

1

1/112

1/1333

1/111

درونگروهی

3/336

26

1/116

-

-

بین گروهی

1/166

1

1/122

3/111

1/113

درونگروهی

1/121

33

1/123

-

-

همانطور که نتایج جدول ( )31نشان میدهد ،ازآنجاییکه مقدار  Fبهدستآمده هم در
پیشآزمون ( )df= 1 ،26،a= %5 ،F= 1/ 1 333و هم در پسآزمونa= % 1 ،F=1/123( .

 )df= 1 ،33 ،معنادار نیست میتوان گفت تحصیالت مربی تأثیری بر مهارتهای اجتماعی
کودکان ندارد( .میانگین نمرات مربیها به تفکیک تحصیالت در پیشآزمون برابر با :دیپلم،
 317/91فوقدیپلم 319/61 ،لیسانس 311/11 ،و فوقلیسانس313/63 ،؛ میانگین نمرات به
تفکیک تحصیالت به ترتیب در پسآزمون هم برابر با،361/11 ،311/11 ،312/66 :
.)313/97
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،با هدف بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان  1-6ساله از راه بازیهای
گروهی و شناخت هوش هیجانی مادران کودکان کم مهارت و ارتباط آن با آموختن
مهارتهای اجتماعی آنها انجام شد .بر طبق نظریه یادگیری اجتماعی ،افراد از راه مشاهده،
رفتارهای اجتماعی را میآموزند که در این میان ،بازیهای گروهی الگوی خوبی برای
کودک است .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه اول ،یا آزمون کواریانس (جدول )3
بیانکننده اثربخشی بازیهای گروهی (سطح معناداری  )1/113بر بهبود مهارتهای
اجتماعی کلی افراد گروه آزمایش در مرحله پسآزمون بود .این یافتهها با پژوهشهای زیر
همسویی دارد .یزدانی پور و یزد خواستی ( ،)3133هستی ( ،)3133سهرابی ( ،)3131خدامراد
( )3193در پژوهشهای مشابهی بر روی جمعیتهای مختلف نشان دادند بازیهای گروهی
بر بهبود مهارتهای اجتماعی مؤثر است .کاپرالوس و لی و گری وبرتا ،)2131( 3استانتون،
1
چاپمن و جامیسون و دنینگ ،)2119( 2استانتون -چاپمن واسنل ،)2133( 1یورن و استاگنیتی
( ،)2113برون و ادوم و مک نل و راسل ،)2119( 1نیز در پژوهشهای خود نشان دادند بازی
یک ابزار مهم در اثربخشی مهارتهای اجتماعی است .بهطورکلی در تبیین این یافتهها
میتوان گفت .ازآنجاکه بازیهای بهکاررفته در این پژوهش بهصورت گروهی و با سمت
و سویی اجتماعی انجامشده ،موجب شده است که فرد خود را در نمونه کوچکی از
جامعه و در تعامل با دیگران تصور کند و مشکالت مربوط به روابط بین فردی را از
نزدیک لمس کند؛ و از این راه بتواند برای آنها راهحلی بیابد و به موقعیتهای مشابه تعمیم
دهد.
در خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی با کنترل هوش هیجانی مادر از راه بازیهای
گروهی در کودکان پیشدبستانی با آزمون تحلیل کوواریانس (جدول  )1مشخص شد که
هوش هیجانی مادران در آموزش مهارتهای اجتماعی به اعضای گروه آزمایش از راه

بازیهای گروهی مؤثر نیست ( )p < 1/11در واقع ،بهبود مهارتهای اجتماعی گروه
1. Kapralos & Lee & Gre & Berta
2. Stanton-Chapman & Denning & Jamison
3. Stanton- Chapman & Snell
4. uren & Estageniti
5. Brown & Odom & McConnell & Rathel
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آزمایش و تفاوت بین نمرات مشاهدهشده به دلیل انجام بازیهای گروهی بوده نه هوش
هیجانی مادران .نتایج بهدستآمده با پژوهش مشهدی ( )3131بر روی کودکان  6ساله
همسویی دارد .نتایج پژوهش او نشان داد آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش سطح
هوش هیجانی و مؤلفههای آن در کودکان تأثیرگذار نیست .همچنین ،با یافتههای ماهونی
( ،)2131رینالدی و هوی ( )2132و باگنر وایبرج ( ،)2117صید ( ،)3199امرایی و حسن
زاده ( ،)2133النداحی وریسر ولوجی ( )2116مغایرت دارد .بهعبارتدیگر ،نتایج پژوهشها
بر روی جمعیتهای مختلف نشان دادند که بین هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی رابطه
مستقیم وجود دارد و هوش هیجانی مادر میتواند بر افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان
مؤثر باشد؛ بنابراین ،یکی از دالیل مغایرت نتایج حاصل از فرضیه دوم با پژوهشهای پیشین،
میتواند ،بیحوصلگی مادران گروههای آزمایش و کنترل در تکمیل پرسشنامه هوش
هیجانی با وجود بیان اهمیت پژوهش برای مادران است.
عالوه بر فرضیههای اصلی پژوهش ،پژوهشگر به یافتههای جانبی دیگر نیز دست یافت.
یکی از یافتههای جانبی پژوهش این بود که دخترها در مقایسه با پسرها از مهارتهای
اجتماعی بیشتری برخوردارند .نتایج جدول ( )6در پسآزمون با آزمون  tدو گروه مستقل
نیز نشان داد کودکان دختر در مقایسه با کودکان پسر از مهارتهای اجتماعی بهتری
برخوردار بودند .این یافته با یافتههای زیر همجهت است .یگانه ( ،)3131سهرابی (،)3131
عبدی )2133( 3نیز نشان دادند که بین مهارتهای اجتماعی دخترها و پسرها تفاوت وجود
دارد و در این میان ،دخترها مهارتهای اجتماعی بهتری دارند .این یافته با پژوهش کریمی،
کیخاونی ،محمدی ( )3193مغایرت دارد .به عبارتی ،تفاوتی بین کودکان دختر و پسر در
مهارتهای اجتماعی وجود ندارد.
یافتهی جانبی دیگر پژوهش این بود که کودکان  6ساله در مقایسه با کودکان  1ساله از
مهارتهای ارتباطی بیشتری برخوردارند .نتایج جدول  7در پسآزمون با آزمون  tدو گروه
مستقل ،نشان داد که بین مهارتهای اجتماعی کودکان  1ساله و  6ساله تفاوت وجود دارد؛
و این تفاوت به نفع کودکان  6ساله است .نتایج این یافته با یافته مشابهی در این زمینه همسویی
دارد؛ یافتههای پژوهش دادستان ،عسگری ،رحیم زاده ،بیات ( )3131نشان داد کودکان -6
 1ساله در مقایسه با کودکان  1-1ساله از مهارتهای اجتماعی بیشتری برخوردارند .آخرین،
1. Abdi
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یافته جانبی پژوهش نیز این بود که بین میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی کودکان با توجه
به تحصیالت مربیها تفاوتی وجود دارد که با توجه به نتایج جدول ( )9با آزمون واریانس
تک متغیره ،مشخص شد تحصیالت مربیهای مهدکودک تأثیری بر مهارتهای اجتماعی
کودکان مورد نظر ندارد.
درنهایت ،پس از تبیین یافتههای پژوهش و مقایسه آنها با پژوهشهای پیشین میتوان
در تبیینی کلی گفت ،هرساله  31تا  31درصد دانش آموزان به علت ضعف در مهارتهای
اجتماعی از سوی همساالن خود طرد و دچار انزوای اجتماعی میگردند؛ بنابراین یکی از
مشکالت رفتاری دوران کودکی که بعدها در دوران دبستان و بزرگسالی خود را نشان
میدهد ضعف در مهارتهای اجتماعی است .در بیشتر موارد این امر از سوی مربیان مراکز
پیشدبستانی و حتی معلمان و والدین مورد غفلت قرار میگیرد؛ و آنها قادر به شناسایی
روابط بین فردی ضعیف کودک نیستند؛ که این امر میتواند به علت آگاهی اندک آنها
نسبت به اهمیت مهارتهای اجتماعی در دوران کودکی باشد( .معصومی.)3131 ،
اگر بخواهیم کودکی اجتماعی پرورش دهیم از همان ابتدا باید به نیازهای اجتماعی و
روانی او پاسخ بدهیم .یکی از این نیازها ،بهخصوص در مهدکودکها تقویت مهارتهای
بین فردی و افزایش اعتمادبهنفس برای ورود به جامعه بزرگتر است .انجام بازیهای مختلف
و توجه به اهمیت آن میتواند به تقویت این مهارتها کمک کند( .احمدی.)3191 ،
پژوهشهای علوم انسانی در هر مرحله به دلیل عدم پیشبینی رفتارهای انسانی و پیچیده بودن
ابعاد مختلف انسانی ،با محدودیتهایی مواجه خواهند شد .پژوهش حاضر نیز ،از این امر
جدا نبوده و پژوهشگر با مشکالتی روبهرو بود .ازجمله :عدم امکان اجرای مرحله پیگیری و
عدم امکانات مناسب در مهدکودک برای انجام بازیها .عدم دقت مربیان در پاسخگویی به
پرسشنامه مهارتهای اجتماعی؛ و ازآنجاکه پژوهش در یک مهدکودک انجامگرفته لذا در
تعمیمپذیری نتایج باید دقت کرد.
برخی از پیشنهادهای پژوهشی عبارتاند از :انجام پژوهش در سایر مقاطع تحصیلی و
سنین مختلف .مقایسه تأثیر بازیهای گروهی با دیگر بازیها مانند بازیهای کامپیوتری،
نمایشی ،شناختی و وانمود سازی بر روی جنبههای مختلف رشد .اجرای پژوهشی در زمینه
ارتباط مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان با مهارتهای اجتماعی والدین .اجرای
پژوهشی در زمینه ارتباط توانایی اجتماعی در کودکان و نوجوانان و مهارتهای حل مسأله
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و کنترل خشم .انجام پژوهشی در زمینه تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سایر مشکالت
رفتاری کودکان ازجمله :انزوای اجتماعی ،مشکالت رفتاری و خانوادگی.
برخی از پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافتههای پژوهش عبارتاند از :به مادرها پیشنهاد

میشود که مهارت خوب گوش دادن را به کودکان خود بیاموزند .بردن کودکان نوپا به
فروشگاهها و مراکز خرید برای افزایش مهارتهای اجتماعی آنها .پیشنهاد میشود ،والدین
در خانه کودک را با بازیها و فعالیتهای بهروز جامعه و مناسب سن او آشنا کنند تا هنگام
حضور کودک در مدرسه و یا محیط ناآشنا با حجم وسیعی از اطالعات ناشناخته روبهرو
نشود .والدین مرتب به کتابخانه و مراکز فروش محصوالت و بازیهای کودکان سر بزنند و
جدیدترین بازیهای هدفمند را برای او خریداری کنند؛ زیرا با این کار به کودک حس
اعتمادبهنفس و قدرت حضور بدون ترس در اجتماع را هدیه میدهند.
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